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Төслийн нэр Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Тусламжийн хэлбэр / Төслийн 
төрөл 

Зээл 

Төслийн дугаар 37697-025 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн [Идэвхтэй] 

TТ -8841- МОН: Дархан хотын нийтийн аж ахуйн байгууллагын 
удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх төлөвлөгөө 

     Хотын санхүүжилтийн түншлэлийн сангийн 
Хотын байгаль орчны дэд бүтцийн сан 

400,000 ам.доллар 

Зээл -3244- МОН: Дархан хотын бохир усны менежментийг 
сайжруулах төсөл 

     Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр 9.45 сая ам.доллар 

Зээл -3245- МОН: Дархан хотын бохир усны менежментийг 
сайжруулах төсөл 

     Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн 
хөнгөлөлттэй зээл 

9.05 сая ам.доллар 

 

Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой хөгжил (ТОГТ) 

 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Түншлэл (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Ус хангамж ба хотын бусад дэд бүтэц, үйлчилгээ/Хотын бодлого, 
байгууллага ба чадавхын хөгжил – Хотын бохир ус зайлуулах 
шугам сүлжээ 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл баримтлалын зарим агуулгатай (ЖЗА) 

Төслийн тодорхойлолт Төслийн хүрээнд Монгол Улсын Дархан хотын байгаль орчинд 
ээлтэй тогтвортой хөгжлийг дэмжиж, амьдрах орчинг сайжруулна. 
Үүний тулд хотын бохир усны менежментийн дэд бүтэц ба 
үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор (i) орчин үеийн технологи бүхий 
бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) барих, (ii) ариутгах татуурга, 
насосны станцуудыг шинэчлэх, (iii) байгууллагын удирдлагын 
чадавхыг бэхжүүлэх, бодлогын хэлэлцүүлгээр дамжууулан дэмжлэг 
үзүүлэх ажлууд хийгдэнэ. Төслийн зүгээс хүн амын 27% нь ядуу 
Дархан хотод ядуурлыг бууруулах ажилд туслалцаа үзүүлж, Монгол 
Улсын хоёрдугаар зэрэглэлийн хотын аж үйлдвэр, хот 
төлөвлөлтийн хөгжлийг дэмжих замаар тус улсын хот байгуулалтын 
үндэсний тогтолцоог тэнцвэржүүлэх, хот-хөдөөгийн харилцааг 
бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна. Төсөл нь Оросын Холбооны Улс 
дахь Байгаль нуур руу цутгадаг Хараа голын усны чанарт эерэг 
нөлөө үзүүлж, хил дамнах усны чанарын удирдлагыг сайжруулах 
үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулна.   

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Дархан-Уул аймаг бол бүртгэгдсэн 92 мянган хүн амтай, Монгол 
Улсын гуравдахь том аймаг бөгөөд Дархан хот (Дархан сум)-ын хүн 
ам 72,000 ба үүнээс 40 орчим хувь нь гэр хороололд амьдардаг. 
Ядуурлын түвшин өндөр буюу хотын хэмжээнд хүн амын 27 хувийг 
эзлэх бөгөөд үүнээс 44% нь гэр хороололд  амьдардаг байна. 
Дархан хот Улаанбаатар хотоос хойд зүгт 220 километр (км), 
Оросын Холбооны Улсын хилээс урд зүгт 130 км зайд байрладаг. 
Дархан орчмын нутаг газар тариалан эрхлэхэд таатай, эрдэс баялаг 
ихтэй бүс нутаг юм. Тус хотыг аж үйлдвэрийн төвийн зорилгоор 
1961 онд байгуулсан бөгөөд өдгөө Трансмонголын төмөр зам болон 
АХБ-аас санхүүжүүлсэн, Улаанбаатар хотыг Дархан, Байгаль 
нуурын орчимтой холбосон авто замын дагуу байрлаж, үр өгөөжийг 
нь хүртдэг. Сүүлийн жилүүдэд аж үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалт 
бага хийгдсэн тул хотын хүн ам тодорхой хэмжээгээр буурсан. Тус 
улсын хоёрдугаар зэрэглэлийн хотуудыг хөгжүүлж, нийт хүн амын 
тэн хагас нь амьдарч буй Улаанбаатар руу чиглэх шилжин 
суурьших хөдөлгөөнийг хумих зорилгоор, 2012 онд Засгийн газраас 



Дархан хотыг хотын тогтвортой хөгжил, амьдрахад ээлтэй орчны 
жишиг болгон, 2028 он гэхэд ухаалаг, ногоон хот болгох зорилго 
тавьсан. Дархан хотын Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах ажил үргэлжилж байна. Засгийн газрын энэхүү 
төлөвлөгөөнд одоогийн өнөөгийн барилгажсан болон гэр 
хорооллуудыг хөгжүүлэх, аж үйлдвэр, орон сууцны шинэ дүүргүүд 
байгуулах, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг бэхжүүлэх, 
ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг өргөжүүлэх, 
шинээр байгуулах, байгаль орчны хамгаалалтай бүсүүдийг бий 
болгох зэрэг арга хэмжээ багтсан. 2020 он гэхэд Дархан сумын 
бүртгэлтэй хүн ам 83,000 болж, үүнээс 75 хувь нь төвлөрсөн 
хангамж бүхий орон сууцанд амьдардаг болох тооцоо төлөвлөгөө 
гарсан. Аж үйлдвэр, орон сууцны бүс ийнхүү тэлэх нь цэвэр усны 
хангамж, бохир ус цуглуулах, цэвэрлэх зэрэг нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний хэрэгцээг нэмэгдүүлнэ. Одоогийн болон ирээдүйн 
хэрэгцээг хангаж, үйлчилгээг өргөжүүлэн сайжруулж, аж үйлдвэр, 
бизнесийн хөгжлийг дэмжихийн тулд дэд бүтцэд хөрөнгө оруулах 
шаардлагатай.  

 

Дархан хотын БУЦБ, ариутгах татуурга, насосны станцуудыг 1965 
онд анх барьж, 1987 онд хэсэгчлэн шинэчилж, өргөтгөсөн. Эдгээр 
байгууламжийн хийцийг нэн даруй засварлах, солих, тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх шаардлагатай юм. Одоогийн БУЦБ-ийг 
хоногийн 50,000 куб метр (м3/хоног) буюу хэт өндөр хүчин 
чадалтай төлөвлөсөн ба өнөөг хүртэл бүрэн хүчин чадлаар огт 
ажиллаагүй аж. БУЦБ өдгөө зун ба өвлийн улиралд хоногт 8,000-
10,000 м3 бохир ус хүлээн авч цэвэрлэдэг ба оргил үед урсац нь 
15,000 м3/хоног хүрдэг. Байгууламжийн олон бүрэлдэхүүн хэсэг 
дутуу эсвэл огт ашиглагддаггүй ба бүгд ихээхэн хуучирсан. Байнгын 
үйл ажиллагаатай тоног төхөөрөмжийг ч мөн ижил даруй сэргээн 
засварлах шаардлагатай байна. Бохир ус зайлуулах шугам 
сүлжээний урт 223 км бөгөөд 65 хувь нь 1965 онд баригдсан. 
Сүүлийн жилүүдэд шугам сүлжээг дотоодын хөрөнгө оруулалтаар 
шинэчлэн засварлаж байна. Энэхүү төслийн үйл ажиллагаанд 
эхний ээлжинд ариутгах татуургын 3 хэсэг, 2 насосны  станцийг 
сонгосон. Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжууд бүгд нүхэн 
жорлон бөгөөд хөрс, гүний усыг ихээр бохирдуулж байна. Гэр 
хороололд бохир зайлуулах шугам сүлжээгүй ба цаашид хотын 
шугам сүлжээг гэр хорооллууд руу төсвөөс санхүүжүүлэн үе 
шаттайгаар өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. БУЦБ-д ахуйн бохир ус 
болон аж үйлдвэрийн аюулгүй хаягдал усыг цэвэрлэдэг. Арьс 
ширний зэрэг үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж дээр хортой бодис 
агуулсан бохир усанд урьдчилсан цэвэрлэгээ хийдэг байна. Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас агаарын хэм, хур тунадасны 
хэмжээ бага зэрэг нэмэгдэх төлөвтэй аж. Ууршилт нэмэгдсэнээр 
Байгаль нуур руу цутгадаг Хараа голын усны түвшин доошилж, 
урсац нь багасах магадлалтай. Дархан хотын барилгажсан 
хорооллын төвлөрсөн ус хангамжийн сүлжээг саяхан шинэчилсэн 
бол гэр хорооллуудыг ус түгээх байраар дамжуулан усаар хангадаг 
байна. Эдгээр ус түгээх байрнуудын зарим нь ус хангамжийн 
төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон бол үлдсэнд нь усны 
машинаар ус зөөвөрлөдөг. Азийн Хотуудын хөгжлийн санаачлагын 
дэмжлэгээр ус хангамжийн төвлөрсөн шугам сүлжээг гэр 
хорооллууд руу үе шаттайгаар өргөжүүлэхээр төлөвлөсөн. Бохир 
зайлуулах шугам сүлжээнд гэмтэл гарч, цэвэрлээгүй ус гүний ус, 
Хараа гол руу хаягдах тохиолдол гарч байна. БУЦБ-ийн үлдсэн 
ашиглалтын хугацаа ердөө хоёр жил тул тус төслийг 
хэрэгжүүлэхгүй бол байгууламж улам доройтож, үйл ажиллагаа нь 
зогсох эрсдэлтэй. Түүнчлэн, одоогийн бохир усны менежментийн 
тогтолцоо нь ирээдүйн аж үйлдвэр, хот байгуулалтын өсөх 
хэрэгцээг хангах боломжгүй юм. 

 

Ус хангамж, хотын бусад дэд бүтэц, үйлчилгээний салбарт хэрэгжих 
энэхүү санал болгосон төсөл Монгол Улсын Дархан хотын байгаль 
орчинд хоргүй тогтвортой хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчинг 



сайжруулахад чиглэсэн. Төсөл нь 50 мянга гаруй оршин суугчдад  
шууд, 80,000 гаруй оршин суугчдад шууд бусаар үр өгөөжөө өгч, 
хотын бохир усны менежмент, бохир ус цэвэрлэх төв байгууламж, 
ариутгах татуургын систем болон насосны станцуудыг сайжруулна. 
Төслийн хүрээнд байгууллагын удирдлагын чадавхыг хөгжүүлж, 
сургалтаар ханган, төслийн менежмент ба бодлогын хэлэлцүүлгээр 
дамжуулан дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг 
Монгол Улсын Засгийн газраас АХБ-д хандан гаргасан.  

 

Төсөл нь АХБ-аас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх 2012-2016 оны Улс 
орны түншлэлийн стратегитай уялдсан. Эдийн засгийн хүртээмжтэй 
өсөлт, байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой хөгжлийн зорилт 
тавьснаараа энэ төсөл АХБ-ны 2020 он хүртэлх стратегитай нийцсэн 
ба АХБ-ны Хот төлөвлөлт, ус хангамжийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнүүд, ногоон хотын санаачлагуудтай уялдсан. Санал 
болгож буй энэхүү төсөл аймгийн төвүүд дэх бохир усны төвлөрсөн 
шугам сүлжээг сайжруулах, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалтын тухай хууль сахиулах, Дархан хотын 
үйлдвэржилтийг дэмжих зорилгуудыг агуулсан Засгийн газрын 
2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөртэй нийцсэн. Монгол Улсад урьд 
өмнө хэрэгжүүлсэн хот байгуулалт, усны салбарын төслүүдийн 
сургамжийг төсөлд тусгасан болно. Үүнд: (i) сүүлийн үед 
туршигдсан төсөл, саналуудыг нарийвчлан судалсны үндсэн дээр 
бохир ус цэвэрлэх технологийг сонгоно; (ii) хариуцлага тооцох, 
эрсдэлийг бууруулах зорилгоор зураг төсөл, барилга угсралт, 
ашиглалтын дэмжлэг бүхий худалдан авалтын аргачлалыг БУЦБ-
ийн худалдан авалтанд ашиглана. Төсөл нь АХБ-аас Дархан хотод 
өмнө нь хэрэгжүүлсэн тусламжийн үйл ажиллагааны тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлж, нөхөн баяжуулах үр нөлөө үзүүлнэ. Одоогийн 
БУЦБ-ийн хийцийг сэргээн засварлаж, шинээр тоноглох ажил нь тус 
төслийн үлгэрлэн загварлах бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд цаашид ижил 
нөхцөлтэй бүсийн хотуудад хэрэгжүүлэх жишиг болно.  

Төслийн үр нөлөө Дархан сум (дүүрэг)-ын амьдрах орчин сайжирч, Хараа голын сав 
газрын байгаль орчин хамгаалагдана.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Дархан сумын ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ус 
хэрэглэгчдийн хаясан бохир усыг цуглуулах, 
цэвэрлэх тогтолцоо сайжирна.  

Гүйцэтгэл 2-т худалдан авалтын дараах багц 
орсон: (i) дүүргийн халаалтын 1.1 км урт давхар 
шугамын засвар, насосны 3-р станцийн шинэ тоног 
төхөөрөмжийн суурилуулалт (багц А2-1) – 2018 
оны 9-р сарын 30-ны байдлаар хэрэгжилт 95 
хувьтай; (ii) ариутгах татуургын 7.4 км шугамын 
засвар (багц A2-2) – хэрэгжилт 92.5%; (iii) 
халаалтын 3-р насосны станцийн барилгын засвар 
(багц A2-3) - хэрэгжилт 98%; (iv) ариутгах 
татуургын өргөтгөл ба сэргээн засварлалт (багц 
A2-4) – хэрэгжилт 20%; (v) Дарханы БУЦБ-ийн 
ажилчдын автобус нийлүүлэх (багц A2-5) – 
хэрэгжилт  100%; (vi) Дарханы ус сувгийн 
байгуулагад экскаватор, гагнуурын зөөврийн 
станц, тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн хамт 
нийлүүлэх – хэрэгжилт 10% (үнийн саналуудын 
үнэлгээ хийгдэж байна). 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 1. БУЦБ, насосны станцуудыг сайжруулна  
 2. Халаалтын шугам, ариутгах татуургыг 
сэргээн засварлана  
 3. Төслийн менежментийн дэмжлэг үзүүлж, 
чадавхыг хөгжүүлнэ  

Хараахан эхлээгүй 

Үргэлжилж байна 

Үргэлжилж байна 

Хэрэгжих явцдаа байна. 2017 оны 10-р сарын 1-
ээс эхлэн, 2014 оны ахуйн ба үйлдвэрлэлийн усны 
тарифыг 39.9% ба 45%-аар нэмсэн.   
Хараахан эхлээгүй 

Хараахан эхлээгүй 

Хараахан эхлээгүй. 



Хараахан эхлээгүй 

Хараахан эхлээгүй 

Газарзүйн байршил  

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин В 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт В 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Төслийн зүгээс байгаль орчинд урьд өмнө тохиож байгаагүй эсвэл 
нөхөн сэргээгдэхгүй нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул байгаль орчны В 
ангилалд тодорхойлсон. АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт 
бичиг (2009) болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу 
байгаль орчны нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ, байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан. Барилга угсралтын 
ажлын үед, ариутгах татуурга солих ажиллагаанаас үүдэх шороо, 
чимээ, мөн барилгын талбайн хатуу, шингэн хог хаягдлын зохисгүй 
менежментийн улмаас Хараа гол бохирдох зэрэг түр зуурын 
болзошгүй нөлөөллийг тооцсон. Нөлөөллийг хүлцэхүйц хэмжээнд 
хүргэн бууруулах арга хэмжээг байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан. Ашиглалтын үед байгаль орчинд томоохон 
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. Ашиглалтын үеийн нөлөөлөл ба эрсдэлийг 
үйл ажиллагаа, менежментийн сургалт, бохир ус цэвэрлэх үйл 
ажиллагаад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлснээр 
шийдвэрлэнэ. Төсөл нь байгаль орчин, нийгэм-эдийн засгийн 
ихээхэн үр өгөөжтэй. Дархан хотын бохир ус цуглуулах, цэвэрлэх 
системийн чадамжийг бэхжүүлснээр Хараа голын сав газрын 
байгаль орчны хамгаалал, нөхөн сэргээлт сайжирна. Төслийн үр 
дүн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөхгүй. Хур тунадасны 
дундаж болон оргил хэмжээнд өөрчлөлт орох тооцоо бий бөгөөд 
үүнтэй холбоотой хотын үерийн усны эрсдэлийг Дархан-Уул 
аймгийн бохир ус, үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээг өргөтгөх 
тусдаа төслийн хүрээнд шийдвэрлэж байгаа болно.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Төслийн хүрээнд газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх (ГЧНШ) өргөн 
хүрээний ажиллагаа хийгдэхгүй тул албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн В ангилалд багтсан. Суурьшлийн зориулалттай 
газар ба барилга байгууламж төслийн үйл ажиллагаанд өртөхгүй. 
Төсөлтэй холбоотой нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөг Хамгааллын 
бодлогын баримт бичгийн дагуу боловсруулсан ба Дархан-Уул 
аймгийн Засаг даргын тамгын газар (ДЗДТГ), БХБЯ-аар батлуулан, 
нөлөөлөлд өртөх хүмүүст танилцуулж, АХБ-ны цахим хуудсанд 
2014 оны 8-р сарын 12-д байршуулсан. Энэ үйл ажиллагаанд нийт 8 
байгууллага, үүнд 2 жижиг үйлдвэр, 3 арилжааны байгууллага, 3 
төсвийн байгууллага хамрагдана. Үүнд 5 байгууллагын эзэмшлийн 
нийт 2,711.1 м2 газар өртөж байгаа ба байгууллага тус бүрийн 
хувьд хэсэгчлэн хамрагдах болно. Тухайн байршлууд төрийн 
байгууллага, хувийн компаниудын эзэмшилд байгаа бөгөөд 3 
байгууллагын нийт 112 метр урт хашаа, хаалгыг буулгана. Төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн бусад байгууламж нь 2 дэлгүүрийн үүдний шат, 
хурд сааруулах төхөөрөмж, замын дэргэдэх самбар юм. Хоёр 
бизнесийн байгууллагын хувьд түр нөлөөлөл үзүүлнэ. Нүүлгэн 
шилжүүлэх зардал болон төслийн үйл ажиллагаанд өртсөн 
хөрөнгийн нөхөн олговрыг холбогдох байгууллагуудад нь төлнө. 
БХБЯ-ны харьяа ТУН нь төслийн төлөвлөлт ба хэрэгжилтийн шатны 
төслийн менежмент, харилцаа, зохицуулалтыг хариуцан ажиллана. 
ГЧНШ ажиллагааг ДЗДТГ-ын харьяа ТХН ерөнхийлөн хариуцах ба 
үүнд бэлтгэл, хэрэгжилт, санхүүжилт ба байгууллага хоорондын 
үйл ажиллагааны зохицуулалт хамаарна. БХБЯ нь АХБ-ны 
санхүүжилттай ГЧНШ ажиллагаа хэрэгжүүлэх туршлагатай. 
Хэрэгжилтийн явцад аливаа асуудал гарахаас сэргийлж, Зээлийн 
хэрэгжилт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн зөвлөх ТУН ба ТХН-ийн 
багуудад сургалт явуулж, дэмжлэг үзүүлнэ. Санал гомдол 
шийдвэрлэх механизм бүрдүүлэх бөгөөд нүүлгэн шилжүүлэх 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд ТХН-ээс Зээлийн хэрэгжилт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зөвлөхийн тусламжтайгаар хагас жил тутам хяналт 
шалгалт, үнэлгээ хийнэ. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн 



олговрын хөрөнгийг уаг тухайд нь шаршаж байхаа ДЗДТГ-аас 
баталгаажуулсан.  

     Уугуул иргэд Төслийг уугуул иргэдийн С ангилалд тодорхойлсон. Төсөл хэрэгжих 
бүсэд үндэсний цөөнхийн тодорхой бүлэг төвлөрөн амьдардаггүй ба 
ямар нэгэн сөрөг нөлөө гарахгүй.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төсөл төлөвлөх шатанд гол оролцогч талуудтай зөвшилцсөн. Үүнд 

оршин суугчид, ус сувгийн байгууллагын үйлчилгээний болон 
хэрэглэгчидтэй харилцдаг ажилтан, албан тушаалтнуудтай фокус 
бүлгийн уулзалтуудыг зохион байгуулсан.  

 

ТТ-г хэрэгжүүлэх явцад нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө 
боловсруулах ажилд ядуу, эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийнхнийг түлхүү 
оролцуулж, нийтийн хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Үйлчилгээний 
төлбөрийг боломжийн түвшинд тогтоохын тулд тарифын 
шинэчлэлийн хэлэлцүүлэгт нийгмийн ядуу, эмзэг бүлгийн оролцоог 
хангахад төслөөс анхаарна.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Төсөл хэрэгжих явцад гол оролцогч талуудтай тогтмол зөвшилцөх 
болно. Үүний тулд оршин суугчид, ус сувгийн байгууллагын 
үйлчилгээний болон хэрэглэгчидтэй харилцдаг ажилтан, албан 
тушаалтнуудтай фокус бүлгийн уулзалтуудыг зохион байгуулна.   

 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) зөвлөхүүдийн дэмжлэгтэйгээр гол 
оролцогч талуудтай зөвшилцөж ажиллана. Энэ харилцаа холбоог 
байгаль орчин ба/эсвэл нийгмийн хамгааллын мэргэжилтэн 
хариуцна. ТХН-ээс орон нутгийн оролцогч талуудтай зөвшилцөх, 
төслийн мэдээллийг нийтэд хүрэх, асуулт гомдол гарвал шуурхай 
арга хэмжээ авдаг байхыг хариуцан ажиллана.  

 

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулахдаа АХБ-ын Зөвлөх ажиллуулах 
журам (2013 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ыг даган 
мөрдөнө.  

    Худалдан авалт Ажил, бараа материалын худалдан авалтад АХБ-ны Худалдан авах 
ажиллагааны журам (2015 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн 
хамт)-ыг даган мөрдөнө.  

Анх зарласан огноо 2014 оны 11-р сарын 12 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Бадарчийн Туул 

(tbadarch@adb.org)  
АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Барилга, хот байгуулалтын яам 

    

 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2014 оны 5-р сарын 28 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2014 оны 4-р сарын 21-ээс 5-р сарын 2  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2014 оны 9-р сарын 12 

    Төслийг батлах    2014 оны 12-р сарын 16 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 2-р сарын 28 

 

8841 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/TТ зарцуулалт TТ дүн 

AХБ Бусад Засгийн газар Нийт Батлагдсан дүн Өөрчилсөн дүн 

0.00  30,000.00 430,000.00  0.00 

 

 
 



3245 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
3245-МОН 

2014 оны 
12-р сарын 
16 

2015 оны 6-
р сарын 5 

2015 оны 8-р 
сарын 25 

2019 оны 6-р 
сарын 30 

2020 оны 11-р 
сарын 30 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн ашиглалт  

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 9.05 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 9.05 2018 оны 

12-р сарын 5 

8.42 0.00 93.01% 

 Хамтрагч тал 0.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 5 

4.05 0.00 44.77% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

3244 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
3244-МОН 

2014 оны 
12-р сарын 
16 

2015 оны 6-
р сарын 5 

2015 оны 8-р 
сарын 25 

2019 оны 6-р 
сарын 30 

2020 оны 11-р 
сарын 30 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн ашиглалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 11.63 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 9.45  05-Dec-

2018 

7.68 0.00 81.28% 

 Хамтрагч тал 2.18 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00  05-Dec-
2018 

3.15 0.00 33.35% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 21 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2018 оны 3-р сарын 20 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2017 оны 9-р сарын 14 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2017 оны 3-р сарын 16 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2016 оны 9-р сарын 29 Стефан Рау Стефан Рау  
  2016 оны 3-р сарын 31 Стефан Рау Стефан Рау  
  2015 оны 9-р сарын 14 Стефан Рау Стефан Рау  
  2015 оны 3-р сарын 24 Арно Хекманн Арно Хекманн  
  2014 оны 11-р сарын 11 Стефан Рау Стефан Рау  



  2014 оны 9-р сарын 30 Сангай Пенжор Сангай Пенжор  
  2014 оны 9-р сарын 30 Маричел Грэйс Констанс Дэвид Сангай Пенжор  

 


